


Dr.A.J.P.Martin 
aanvaardde op 13 maart 1964 het ambt van bijzonder hoogleraar in de afdeling 
der Scheikundige Technologie om onderwijs te geven in de leer der analo

gieEln, met een rede, getiteld: 'On the uses of analogy'. 

Dr. Archer John Porter Martin werd op 1 maart 1910 te Lon den geboren. 
Van 1921 tot 1929 bezocht hij de Bedford School. Daarna studeerde hij tot 

1932 aan het Peterhouse te Cambridge. In 1936 behaalde hij aldaar zijn 
doctorsgraad. 

lnmiddels was hij van 1932 tot 1933 verbonden aan het Fysisch-Chemisch 
Laboratorium te Cambridge, waarna hij tot 1938 aan het Dunn Voedings

middelenlaboratorium in dezelfde plaats was verbonden. 
Van 1934 tot 1936 wijdde hij zich aan research, hiertoe in staat gesteld door 
een 'Scholarship for the Encouragement of Original Medical Research'. 

In 1938 trad hij in dienst bij de Wool Industries Research Associations in 
Leeds en in 1946 werd hij hoofd van de biologische researchafdeling van Boots 

Pure Drug Co. Van 1948 tot 1950 verrichtte hij bacteriologisch onderzoek bij de 
Medical Research Council, waarna hij tot 1956 werkzaam was bij de fysisch
chemische afdeling van het National Institute for Medical Research. Van 1956 

tot heden werkt dr. Martin zelfstandig in adviserende functies. Van zijn hand 
verscheen een indrukwekkende serie publikaties. 
In 1950 kreeg dr. Martin twee onderscheidingen. In de eerste plaats werd hij 
Fellow of the Royal Society en op de tweede plaats werd aan hem als eerste 
scheikundige door de Swedish Medical Society de Gouden Berzelius Medaille 
verleend. Te:~.amen met R.L.M.Synge verwierf hij in 1952 de Nobelprijs voor 
Scheikunde. 

In 1956 werd aan hem en aan A.T.James een speciale onderscheiding verleend 
door de American Society of Cosmetic Chemists en in 1958 verleende de 
Board of Governors van de City Trust te Philadelphia hem de John Scott 
Award. 

In 1959 verleende het Franklin-lnstituut van Pennsylvania hem de John Price 
Wetherill Medaille. 

In 1960 werd hij onderscheiden met het 'Commandership of the British Empire'. 
Dr. Martin is lid van de Biochemical Society van Londen en de Chemists Club 
van New York. 

Dr. Martin werd door de Stichting Eindhovens Hogeschoolfonds bij besluit 
van 28 januari 1964 tot bijzonder hoogleraar aan de Technische Hogeschool te 
Eindhoven benoemd. 
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